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GÖREV KISA TANIMI
İlgili yasa ve yönetmeliğe bağlı kalarak üniversite mensuplarının günlük çalışma
süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin ve
ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarının sağlanması ve kampüste bina, bahçe ve alanlar
ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunması ve güvenliğinin sağlanması
için görev yapan personelin görevini
yerine getirmesinden sorumludur.
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI








Güvenlik Görevlilerinin nöbet cetvellerinin aylık olarak kontrolünü yapmak,
Özel güvenlik teşkilatı mensuplarının denetlenmesi, bu denetimler sırasında tespit
edilen ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve
kuruluşlar arası gerekli yazışmaları yapmak
Kamera sistemlerinin her daim çalışırlığını takip etmek ,denetimini yapmak,
Millî bayramlar, bahar şenlikleri, açılış ve mezuniyet törenleri, konferans,
sempozyum, toplantı, önemli gün ve etkinliklerde ilgili birimlerle koordineli olarak
alınması gerekli güvenlik tedbirlerinin alması için personel görevlendirilmesinin
yapılmasını sağlamak,
Birim Sorumlusu tarafından hazırlanan Özel Güvenlik Görevlilerinin nöbet cetvellerini
aylık olarak onaylamak ve uygunluk kontrolü yapmak,

GENEL YETKİ VE SORUMLULUKLARI
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5188 sayılı kanun ve yönetmeliğine uygun olarak güvenlik hizmetlerini yürütmek ve
gereken yazışmaların yapılmasını sağlamak,
Gerektiğinde İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışmak, Emniyet
Müdürlüğünün ilgili birimleri ile koordinasyonu sağlayarak gerekli iş ve işlemlerin
(Güvenlik İzin Belgesi, Koruma ve Güvenlik Planları, Geçici İzin belgesi vb.)
yazışmalarını yapmak
Güvenlik teknolojilerini yakından takip etmek, gereken eğitim ve kurslara katılarak
üniversitede kullanılan güvenlik teknolojilerini, yeni gelişmelere uyarlamak ve
personeli bu konuda hizmet içi eğitimlerle yetiştirmek
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GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
TEMEL
TEKNİK
Görevi ile ilgili işlerde
Düzeni
takip
edebilen
Dürüst ve tarafsız olması
İyi iletişim kurabilen

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER
Öğrenim Düzeyi
Mesleki Eğitim, Sertifika, Diğer Eğitimler
Diğer Nitelikler
SORUMLULUK GEREKLERİ
Mali Sorumluluk
İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluluğu

Cihaz ve Ekipman Sorumluluğu

YÖNETSEL
Çözüm odaklı
Ekip ruhuna sahip olması
Tutarlı davranması

Lisans mezunu olmak
-

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
Kapsamında;
Görevi kapsamında kullandığı cihaz ve
ekipmanların düzenli ve hasarsız
kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KULLANILAN YAZILIMLAR, ARAÇLAR VE
YETKİ DÜZEYLERİ
SİSTEM
YETKİ
ADI
Sİ

HAZIRLAYAN
Emine ÇELİK
Memur
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KONTROL EDEN
FatmaÜNLÜ
Şef

ONAYLAYAN
Dinçer ŞEN
Daire Başkanı
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